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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Szpital Murcki Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 2

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-749 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  j.w. Tel.: +48 322556130

Osoba do kontaktów:  Halina Kormaniak

E-mail:  zp@szpitalmurcki.pl Faks:  +48 322556337

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpitalmurcki.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych w rozbiciu na pakiety

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych: Immunoglobulin, produktów leczniczych
Certolizumab i Golimumab

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/1329/17

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Murcki
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-039039   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 060-112819  z dnia:  25/03/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/03/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. W celu wstępnego potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału
w postępowaniu oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca załącza do oferty JEDZ,
którego wzór stanowi załącznik nr 2
do SIWZ, przy czym:
1) w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców – JEDZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie;
2) Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o tych
podmiotach w JEDZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie

Powinno być:

1. W celu wstępnego potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału
w postępowaniu oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca załącza do oferty JEDZ,
którego wzór stanowi załącznik nr 2
do SIWZ, przy czym :
1) w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców - JEDZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie;
2) Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu,.
dołącza do oferty odrębne
oświadczenia JEDZ zawierające
informacje wymagane w części II
sekcja A i B oraz w części III i jeżeli
będzie dotyczyć w części IV sekcja
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internetowej Zamawiającego
informacji dotyczących:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach,
przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawcy, którzy należąc do tej
samej grupy kapitałowej złożyli
odrębne oferty lub oferty częściowe
mogą przedstawić dowody, że
istniejące pomiędzy nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, na podstawie
art. 26 ust. 1 Ustawy, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy (wymienionych w
Części II SIWZ), w tym spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego
takich jak:
1) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
– dokument zostanie pobrany
przez Zamawiającego za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych. (art. 26 ust. 6 Ustawy).
2) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

A, należycie wypełnione i podpisane
przez te podmioty.
INFORMACJA:
Wykonawca jest zobowiązany do
dołączenia do oferty aktualnego na
dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w niniejszej
SIWZ. Oświadczenie składa
się na formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału.
a) Wykonawca powinien pobrać ze
strony internetowej Zamawiającego
plik w formacie XML o nazwie „zał. nr
2-JEDZ”.
b) Następnie wejść na stronę
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=pl i
zaimportować pobrany plik JEDZ.
Po wypełnieniu JEDZ należy go
wydrukować, podpisać i złożyć wraz
z ofertą.
c) Podmiot, na zasoby którego
powołuje się Wykonawca winien
wypełnić JEDZ wybierając opcję
„Jestem Wykonawcą”.
d) Zamawiający informuje, że
na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych (https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
jednolity-europejski-dokument-
zamowienia) dostępna jest instrukcja
wypełniania JEDZ.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22
czerwca 2016r. o zmianie ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2016r. poz. 1020), JEDZ na potrzeby
niniejszego postępowania składa się
w formie pisemnej.
2. Wykonawca w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego
informacji dotyczących:
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14 i 21 ustawy, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
5) Dokument, o którym mowa w
Części II ust. 1 pkt 7 lit. a) ppkt i
SIWZ
6) oświadczenie, że oferowane
produkty lecznicze posiadają
dokumenty dopuszczające do obrotu
zgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami,
Powyższe nie dotyczy oświadczenia
Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, które Wykonawca
jest zobowiązany złożyć zgodnie z
ust. 2 wyżej.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany
do złożenia dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada
dokumenty tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w
ofertach,
przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykonawcy, którzy należąc do tej
samej grupy kapitałowej złożyli
odrębne oferty lub oferty częściowe
mogą przedstawić dowody, że
istniejące pomiędzy nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, na podstawie
art. 26 ust. 1 Ustawy, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym
niż 10 dni terminie, aktualnych na
dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 Ustawy (wymienionych w
Części II SIWZ), w tym spełnianie
przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego
takich jak:
1) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
– dokument zostanie pobrany
przez Zamawiającego za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych. (art. 26 ust. 6 Ustawy).
2) Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy, wystawiona nie
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r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352).
5. Oświadczenia i dokumenty
składane przez Wykonawców,
którzy mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w Części III ust. 3 pkt 1),
3) i 4) SIWZ: składa dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
zamiast dokumentów, o których
mowa w Części III ust. 3 pkt 2)
składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 –
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
2) Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce

wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
5) Dokument, o którym mowa w
Części II ust. 1 pkt 7 lit. a) ppkt i.
6) oświadczenie, że oferowane
produkty lecznicze posiadają
dokumenty dopuszczające do obrotu
zgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami,
Powyższe nie dotyczy oświadczenia
Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, które Wykonawca
jest zobowiązany złożyć zgodnie z
ust. 2 wyżej.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany
do złożenia dokumentów
potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada
dokumenty tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania
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zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których
mowa w ust. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
3) W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Informacja dla Wykonawców,
którzy będą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę
wspólną zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w
postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
oraz do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Dokument
(lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika
musi zawierać w szczególności:
wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, Wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wskazanie
ustanowionego pełnomocnika i
zakres jego umocowania. Dokument
(lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi
być podpisany w imieniu wszystkich
Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli,
wymienione we właściwym rejestrze

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352).
5. Oświadczenia i dokumenty
składane przez Wykonawców,
którzy mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w Części III ust. 3 pkt 1), 3) i
4): składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
zamiast dokumentów, o których
mowa w Części III ust. 3 pkt 2)
składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 -
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
2) Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
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lub ewidencji Wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego
pełnomocnika może zostać
zawarte w umowie o współdziałaniu
złożonej wraz z ofertą. Dokument
(lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi
zostać złożony wraz z ofertą w
formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. Do dokumentu
(lub dokumentów) zawierającego
ustanowienie pełnomocnika
należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba/y
udzielająca pełnomocnictwa była/y
upoważniona/e do reprezentowania
Wykonawców w dacie udzielania
pełnomocnictwa (co można
wykazać w szczególności przez
załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu
Rejestru Przedsiębiorców pobieranej
na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 687) albo
zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2
lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
584, z późn. zm.).
Wypełniając formularz oferty, jak
również inne dokumenty, powołując
się na Wykonawcę, w miejscu
np. nazwa i adres Wykonawcy,
należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, a nie
pełnomocnika tych Wykonawców
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych
Wykonawców.

się dokumentów, o których
mowa w ust. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
3) W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
6. Wymagania co do dokumentów
Dokumenty składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem -
zgodnie z postanowieniami § 14
rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U. z
2016 r., poza 1126). W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
kopie dokumentów dotyczących
Wykonawcy są poświadczone
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę w zakresie tych
dokumentów, które każdego
z w/w Wykonawców dotyczą.
Zamawiający będzie żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy
złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski –
zgodnie z postanowieniami §16
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rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poza
1126).
7. Informacja dla Wykonawców,
którzy będą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę
wspólną zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w
postępowaniu albo pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu
oraz do zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Dokument
(lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika
musi zawierać w szczególności:
wskazanie postępowania
o zamówienie publiczne,
którego dotyczy, Wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, wskazanie
ustanowionego pełnomocnika i
zakres jego umocowania. Dokument
(lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi
być podpisany w imieniu wszystkich
Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli,
wymienione we właściwym rejestrze
lub ewidencji Wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego
pełnomocnika może zostać
zawarte w umowie o współdziałaniu
złożonej wraz z ofertą. Dokument
(lub dokumenty) zawierający
ustanowienie pełnomocnika musi
zostać złożony wraz z ofertą w
formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. Do dokumentu
(lub dokumentów) zawierającego
ustanowienie pełnomocnika
należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba/y
udzielająca pełnomocnictwa była/y
upoważniona/e do reprezentowania
Wykonawców w dacie udzielania
pełnomocnictwa (co można
wykazać w szczególności przez
załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji
odpowiadającej odpisowi aktualnemu
Rejestru Przedsiębiorców pobieranej
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na podstawie art. 4 ust. 4aa
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 687) albo
zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej z dnia 2
lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
584, z późn. zm.).
Wypełniając formularz oferty, jak
również inne dokumenty, powołując
się na Wykonawcę, w miejscu
np. nazwa i adres Wykonawcy,
należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, a nie
pełnomocnika tych Wykonawców
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych
Wykonawców.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/03/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-040744
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